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بٓةغ٤ ظصية١ٝ    تعترب األْعط١ ايطالبٝة١ اا  هُٖٝة١ بغي ة١  ة٢    

ايطغيب املتهغًَة١  نُةغ تهصةب ايطغيةب اخلةربا  املتعة خ٠ َةٔ  ةالٍ         

املعةةغةن١ بغألْعةةط١ املصتًهةة١  ٗةة٢ تيةةكٌ املٛاٖةةب ٚتُٓةة٢ املٗةةغةا   

َٚٔ ٖذا املٓطًل حترص ايهًٝة١ لًة٢ خلةِ      ٚايك ةا  ي ٣ ايطالب

  هبٓغ٥ٗغ ايطالب ٚحتهٝسِٖ يًُعغةن١  ٢ األْعط١ املصتًه١.

ٔ  ايهًٝة١  تكّٛ ٍ  َة  تصةٗٝال   بةجررا٤  بٗةغ  ايطةالب  ةلغٜة١   ةال

ٔ  املصتًه١ األْعط١ ايطالب يًُُغةش١ اخلغص١ ٍ  َة  َة   ايتعغقة    ةال

 إشةتغخ   ة٢  املاللب حبجس  تكّٛ املٓيٛة٠ جبغَع١ األٚيُٝب١ٝ ايكر١ٜ

 ٚاإلظراف ايرٜغض١ٝ األْعط١ ملُغةش١  األٚيُٝب١ٝ ٚبغيكر١ٜ اجلغَع١

   .اجلٛاي١ هْعط١ ل٢ً

 -:ايتغي١ٝ بغألْعط١ بغيه١ًٝ ايطالب ةلغ١ٜ تكّٛ نُغ

K ايطالب بني َصغبكغ  ٚلٌُ ايثكغ ١ٝ األْعط١ ل٢ً اإلظراف. 

K لغ١َ   ١َ َٚعصهرا  ت ةٜبغ  يعٌُ املصِٝ ٚحجس ٚاملرظ ا  بغجلٛاي١ اخلغص١ األْعط١ ل٢ً اإلظراف. 

K اجلغَع١ نًٝغ  بني األْعط١ تًو  ٝٗغ تٓهذ ايت٢ األَغنٔ إىل ايطالب ٚتٛرٝ٘ ايع١ًُٝ األْعط١ ل٢ً اإلظراف. 

K ٚاي ٚةا  املعصهرا   ٢ االظرتاى. 

K طٝب١ ْتغ٥ج ٚحتكٝل اجلغَع١ نًٝغ  بني ايص٣ٛٓ املصرح٢ املٗررغٕ  ٢ االظرتاى ٘ٝ . 

K اجلغَعغ  َصت٣ٛ ل٢ً املكغ١َ ايرٜغض١ٝ اي ٚةا   ٢ االظرتاى. 

 حٝة   ايهًٝة١   َبةغ٢ْ  بةني  ملساٚيتٗةغ  نةبة٠  َصغحغ  إىل حتتغج ال ايت٢ ايطالب١ٝ األْعط١ ملُغةش١ ايتصٗٝال  تك ِٜ ٜتِ

 نبة٠ مبصغحغ  صغال  بغيه١ًٝ ٜتٛا ر نُغ.  ايعطرْج يعب١ ملُغةش١ حجر٠ تٛر  ٚنذيو ايطغٚي١ تٓض ملُغةش١ صغي١ ٜتٛا ر

ِ  نُةغ    ايهٓٝة١  نغملعةغة   ايهٓٝة١  األْعةط١  ملُغةش١ ّ  ٜةت ِ   ة٢  املةمتررا   قغلة١  اشةتص ا ٔ  ايع ٜة   تٓعةٝ  ايثكغ ٝة١  األْعةط١  َة

 .املصرح١ٝ ٚايعرٚ 

 فنى علمى اجتماعى رياضى

 أسر طالبية جوالة ثقافى
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 اىجذد ىيطالب ذؼريفًيا ىقاًء ذْظٌ اىسراػح مييح

ٔ  ذلُ  خ.ه ةلغ١ٜ حتت اجل خ يًطالب اي ةاش٢ ايعغّ بب ا١ٜ احتهغال املٓيٛة٠ جبغَع١ ايسةال١ ن١ًٝ ْعُت  ايكٓةغ٣ٚ  حصة

ٕ  ْغظِ خ.ه ٚ ٚايطالب ايتعًِٝ يع٦ٕٛ اجلغَع١ ة٥ٝض ْغ٥ب ايبغشط لب  هظرف خ.ه املٓيٛة٠  رغَع١ ة٥ٝض  نًٝة١  لُٝة   زٜة ا

 .ايسةال١

 خ.ه اجلةٛخ٠   ضُغٕ ٚح ٠ َ ٜر ظعالٕ هَة خ.ه ايب١٦ٝ  ٚت١ُٝٓ اجملتُ    ١َ يع٦ٕٛ ايه١ًٝ ٚنٌٝ ظطغ ذلُ  خ.ه حبطٛة

ٍ  همحة   اية نتٛة  املٓيةٛة٠   جبغَعة١  ٚاالتيةغال   ايتكٓٝة١  َرنس َ ٜر نعو ظرٜف ٍ  ايعة  ٌ  َصة٦ٛ ٞ  ايتٛاصة  جلغَعة١  ايطالبة

ٌ  جل١ٓ َٚص٦ٛىل املٓيٛة٠ ِ  ٚ بغجلغَعة١   ايتٛاصة ٌ  َصة٦ٛىل  تٓعةٝ ٞ  ايتٛاصة  اية نتٛة٠  ةبٝة    ذلُة   اية نتٛة  بغيهًٝة١  ايطالبة

 .ايطالب احتغخ ٚهلطغ٤ بغيه١ًٝ ايطالبٞ ايتٛاصٌ جل١ٓ ٚهلطغ٤  غخ٣ شغىل اي نتٛة٠ َطغٚع  ايسٖرا٤

ّ  ايهًٝة١  اشتع اخا  احلهٌ ٚتٓغٍٚ يًطًب١ املُٝس اإلشهغٕ َٚعرٚع املٓيٛة٠ رغَع١ لٔ تٛضٝخٞ  ٝ ٜٛ لر  ٚمت  يًعةغ

ٌ  املُٝةس٠  ايةرباَج  ٚنذيو اي ةاش١ بٓعغّ اجل خ ايطالب تعرٜف ايًكغ٤ تٓغٍٚ اجل خ  بغيطالب ٚايرتحٝب اجل ٜ  اي ةاشٞ  خا ة

 .ألبٓغ٥ٗغ ايه١ًٝ تك َٗغ ايت٢ بغخل َغ  ايطالب ٚتعرٜف ايه١ًٝ

ٔ  ايع ٜة   املٓيةٛة٠  جبغَع١ ٚاالتيغال  ايتك١ٝٓ َرنس َ ٜر نعو ظرٜف خ.ه ٚلر   اإليهرتْٚٝة١  ٚاألْعُة١  اخلة َغ   َة

ٍ   ة٢  ايطالب ملصغل ٠ املعر ١ بٓو ل٢ً نغيتصجٌٝ املٓيٛة٠ رغَع١ َٛق   الٍ َٔ املرنس ٜٛ رٖغ ايت٢  ايعًُة٢   ايبخة   دلةغ

 يتٝصةة  املٓيةٛة٠  رغَعة١  لًة٢  ايهرتْٚة٢  برٜ  لٌُ ٚضرٚة٠ لًٝ٘ يًتصجٌٝ اهلٝثِ ابٔ ْعغّ ل٢ً اي  ٍٛ ضرٚة٠ إىل ٚهظغة

ٌ  ايتعغٌَ  الٍ َٔ اإليهرت١ْٝٚ اخل َغ  َٔ ايع ٜ  ٘  ٚهظةغة  املٓيةٛة٠  رغَعة١  بجميٝة ٘  شةٝغخت ِ  شةٛف  بغْة ٌ  ٜةت ٌ  تهعٝة  تٓسٜة

ٔ  ايهرتْٚٝةغ  امليغةٜف ش اخ   ١َ تٛا ر رغْب اىل املٓيٛة٠ رغَع١ َٛق   الٍ َٔ يًطالب دلغ٢ْ هٚ ٝض برْغَج ٍ  َة   ةال

 . املٓيٛة٠ جلغَع١ اهلٝثِ بٔ ْعغّ ل٢ً ابًٝهٝعٔ َٛبٌٝ   ١َ تٛا ر ٚهٜطغ  ٛة٣   ١َ
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 اىطالتيح األسر مييح اىسراػح ذشارك فً ٍهرجاُ

ْغ٥ةب ة٥ةٝض اجلغَعة١ يعة٦ٕٛ ايتعًةِٝ ٚايطةالب َٗررةغٕ األشةر          -ايصةٝ  األشةتغا اية نتٛة/ هظةرف لبة  ايبغشةط        ا تتح

ايطالب١ٝ يهًٝغ  اجلغَع١ املكغّ ب ا ٌ احلرّ اجلغَع٢ ٚايذ٣ تٓعُة٘ اإلخاة٠ ايعغَة١ يرلغٜة١ ايطةالب جبغَعة١ املٓيةٛة٠ حتةت        

 .ة٥ٝض اجلغَع١ ذلُ  ايكٓغ٣ٚ ةلغ١ٜ ايصٝ  األشتغا اي نتٛة/

نةٌ نًٝة١ ز٣ َٛحة  يًطةالب املعةغةنني ٜٚكةّٛ ايطةالب         ٚا تغة حٝ  ٜطِ املعر  ةنٔ يهٌ ن١ًٝ َٔ نًٝغ  اجلغَع١ 

بعر  َع ٛالتِٗ ايه١ٝٓ ٚايًٛحغ  ٚايرشَٛغ  ٚةشِ ل٢ً ايسرغج بغإلضةغ ١ ملصةغبكغ  آةغ٤ ٚلةسف ٚهيعةغب تةٓض ايطغٚية١        

 . تك ِٜ رٛا٥س  ٛة١ٜ يًطالب ايهغ٥سٜٔٚايعطرْج ٚظ  احلبٌ َٚيغةل١ ايسةالني ٚمت

 

 «ُمييرل اػرف» ّذوج فؼاىياخ

ّ  ٚايةو ( ُنًٝتةو  الةرف ) ايتعرٜهٝة١  ايٓ ٠ٚ  عغيٝغ  ايسةال١ ن١ًٝ لُٝ  -ظًب٢ ايرمحٔ لب  ْغظِ/ خ.ه ا تتح  األحة   ٜةٛ

 نٌ  رجي٢ايت٢ ٜتُٝس بٗغ  ٛاصهغ ٚامل املصتًه١ ايه١ًٝ برباَج ايطالب يتعرٜف ACT  رٜل ْعُٗغ ٚايت٢  22/10/2017 املٛا ل

 . رٜج يهٌ املتغح١ ايعٌُ  رص ٚلر  برْغَج 

 ةا٥ة   - ايبغشةط  لبة   ذلُة   َٗٓة  / خ ايب٦ٝة١   ٚتُٓٝة١  اجملتُة     ١َ يع٦ٕٛ ايه١ًٝ ٚنٌٝ - ظطغ ل٢ً ذلُ / خ.ه حبطٛة

 .بغيه١ًٝ ايطالب٢ ايتٛاصٌ َص٦ٍٛ - ةبٝ  مم ٚح ذلُ / ّ.ّ ايهرٜل 
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 «اىْصر تىرذريه» ٍساتقح فً واىثاىث األوه املرمسيِ ذذصذ اىسراػح مييح

( ايه٢ٓ ايٓعغط إخاة٠) ايطالب يرلغ١ٜ ايعغ١َ اإلخاة٠ هقغَت هنتٛبر  اْتيغةا  بذنر٣ املٓيٛة٠ رغَع١ احتهغال  اطغة  ٢

ٔ  ايعصةهر١ٜ  ايعصيٝغ  ألح  بٛةترٜ٘ ةشِ َصغبك١ ٔ  ايصةغخط  حةرب  هثٓةغ٤  املصةًخ١  قٛاتٓةغ  َة ٔ  ْبةذ٠  ٚنتغبة١  هنتةٛبر   َة  لة

 لًة٢  ٚايةو  ٚايثغية   األٍٚ بغملرنسٜٔ ايسةال١ ن١ًٝ َٔ طغيبتني  ٛز لٔ ايٓتغ٥ج ٚهشهر  اال تٝغة  لًٝٗغ ٚق  ايت٢ ايعصي١ٝ

 -:ايتغىل ايٓخٛ

K لثُغٕ إبراِٖٝ ْٛةإ/ ايطغيب١: األٍٚ املرنس 

K همح  ذلُ  اهلل َٓ٘/ ايطغيب١: ايثغي  املرنس 

 

 

 اىنييح ٍسرىي ػيً املثاىيح واىطاىثح املثاىل اىطاىة ٍساتقح فؼاىياخ

ّ  ٚايةو  2017/2018ّ اجلغَع٢ يًعغّ ايسةال١ ن١ًٝ َصت٣ٛ ل٢ً املثغي١ٝ ٚايطغيب١ املثغىل ايطغيب َصغبك١  عغيٝغ  هررٜت  ٜةٛ

 هٚةام  خص جل١ٓ ٚتعهًت ٚايطالب  ايتعًِٝ يع٦ٕٛ ايه١ًٝ ٚنٌٝ اجملٝ  لب  ذلُ . خ.ه ةلغ١ٜ حتت  12/11/2017 املٛا ل األح 

 :ايصغخ٠ َٔ نال َٔ ٚايتكِٝٝ املتك َني

K األيبغٕ بكصِ امل ةط - ة غل٢ َيطه٢ ذلُٛخ/ خنتٛة 

K ايرٜه٢ ٚاجملتُ  ايسةال٢ اإلةظغخ بكصِ امل ةط - شغمل حصٔ ةا ٙ/ خنتٛة٠ 

 :ايتغي١ٝ ايعرٚط ل٢ً بٓغ٤ً املتك َني ايطالب تكِٝٝ ٚمت

K ٕبغيه١ًٝ( ايراب  هٚ ايثغي  هٚ ايثغ٢ْ) بغملصت٣ٛ َكٝ ا ايطغيب ٜهٕٛ ه. 

K ٕاألقٌ ل٢ً رٝ  تك ٜر ل٢ً حغصال ٜهٕٛ ه. 

K ٕبغيه١ًٝ املصتًه١ األْعط١  ٢ َتُٝس َعغةى ٜهٕٛ ه. 

K ايه١ًٝ قبٌ َٔ تأخٜب٢ قراة ه٣ حبك٘ ص ة ق  ٜهٕٛ هال. 

K ٕايعغ١َ املعًَٛغ  َٔ نغف بك ة ًَُغ ٜهٕٛ ه. 
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 اىسراػح تنييح «األوه اىرياضً األسثىع» فؼاىياخ

ٔ  ايع ٜ  ضِ حٝ  ايسةال١ ن١ًٝ  ٢ ْٛل٘ َٔ األٍٚ ايرٜغض٢ احل ث ACT  رٜل ْعِ ايرٜغضة١ٝ ٚايرت ٝٗٝة١    األيعةغب  َة

ٌ  ذلُة   اجملٝة   لبة   ذلُ / خ.ه ايه١ًٝ  لُٝ  ظًب٢ ايرمحٔ لب  ْغظِ/ خ.ه َٔ نٌ ةلغ١ٜ حتت ٕ  ايهًٝة١  ٚنٝة ِ  يعة٦ٛ  ايتعًةٝ

 .ايبغشط لب  ذلُ  َٗٓ / خ ايهرٜل ٚةا٥  ٚايطالب 

 

  ىيجىاىح 72 واالرشادي 53 اىنشفً مييح اىسراػح ذشارك تاملخيٌ

ٚ   ٚرةٛاال   رٛاىلمبعغةن١  املٓيٛة٠ غَع١جب( 27) ٣ٚاإلةظغخ( 35) ايهعه٢ املصِٝ  عغيٝغ  ا تتخت  مشًةت نًٝة١ ايسةالة١  

 .ايهعغيٝغ  يب ٤ إٜذاْغ املصِٝ هة  ل٢ً َير لًِ ة   ٚمت ايهًٝغ  رلتًف ميثًٕٛ اجلغَع١ جلٛاىل طغبٛة اال تتغح  عغيٝغ 

ِ  يف رٗةً ا  تة  ر  ال اجلغَعة١  هٕ ايكٓغ٣ٚ ذلُ / خ.ه ٚهٚضح ٔ  هلةغ  ملةغ  ايطالبٝة١  األْعةط١  خلة ّ  خٚة َة  ظصية١ٝ  بٓةغ٤  يف ٖةغ

ٞ  املصةت٣ٛ  ٚة ة   ر ٜة ٠  َٚٗةغةا    ةربا   النتصغب ايهرص١ ٚتتٝح ايطالب ٚطغقغ  ق ةا  اشتثُغة يف ٚتصِٗ ايطغيب  ايبة ْ

ٕ  ٚةٚح االبتهةغة  ٚت١ُٝٓ ايطالب نهغ٠٤ ة   ل٢ً ٜعٌُ اجلٛاي١ ْعغط هٕ ال ًتغ يًطالب ٚايههرٟ ٌ  ٚاإل ةغ٤  ايتعةغٚ  بةرٚح  ٚايعُة

 .اجملتُ  ٚت١ُٝٓ ايعغ١َ اخل ١َ يف ٖغَغ خًٚةا هلغ نُغ بِٝٓٗ  ُٝغ ايهرٜل
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 اىسراػح مييح ٍسرح ىفريق «اّساُ َخيْق» ٍسرديح

٘  ٜعةغةى  ٚايةذ٣  11/12/2017 املٛا ل االثٓني ّٜٛ (إْصغٕ َ ًْل) املصرح٢ ايعر  ايسةال١ به١ًٝ املصرح  رٜل ق ّ ٔ  بة  ضةُ

 .2017/2018 يعغّ املٓيٛة٠ جبغَع١ ايطالب٢ املصرح َٗررغٕ  عغيٝغ 

ٌ  هٍٚ َرنس :ايتغي١ٝ املرانس ل٢ً (إْصغٕ َ ًْل) املصرح٢ ايعر  لٔ ايسةال١ به١ًٝ املصرح  رٜل حيٌ ٚق   ذلُة  : رثٝة

ٌ  نُةغ  ايية ٜل   لُةر : إ ةراج  ثغية   َرنس  رج  ٕ  حية ٔ  تكة ٜر  ظةٗغخا   لًة٢  املُثًةٛ  هَةة٠  - ٜٛشةف  بهةر : املتُٝةس  األخا٤ لة

 .ذلُ  َةْغ - ايعٓٗغب٢

 

 7102/7102 اىنييح ٍسرىي ػيً املثاىيح واىطاىثح املثاىل اىطاىة ذنريٌ

ٌ  ذلُة   اجملٝة   لبة   ذلُة   اية نتٛة  ٚاألشةتغا  ايهًٝة١   لُٝة   ظًب٢ ايرمحٔ لب  ْغظِ اي نتٛة األشتغا نرّ  ايهًٝة١  ٚنٝة

 اجلةةغَع٢ يًعةةغّ ايسةالةة١ نًٝةة١ َصةةت٣ٛ لًةة٢ املثغيٝةة١ ٚايطغيبةة١ املثةةغىل ايطغيةةب مبصةةغبك١ ايهةةغ٥سٜٔ ٚايطةةالب ايتعًةةِٝ يعةة٦ٕٛ

 ذلُٛخ/ خنتٛة: ايتكِٝٝ جل١ٓ ٚهلطغ٤ اخلرجيني  َتغبع١ َهتب َ ٜر - ررب همح  لُرٚ/ خنتٛة َٔ نٌ حبطٛة  2017/2018

 .ايرٜه٢ ٚاجملتُ  ايسةال٢ اإلةظغخ بكصِ امل ةط - شغمل حصٔ ةا ٙ/ ٚخنتٛة٠ األيبغٕ  بكصِ امل ةط - ة غل٢ َيطه٢

 -: َٔ نال  ٛز لٔ اررٜت ايت٢ املصغبك١ ْتغ٥ج هشهر  ٚق 

K ٚاالرتُغل١ٝ االقتيغخ١ٜ ايعًّٛ برْغَج ايراب  املصت٣ٛ - لطٝ٘ ايصٝ  لُرٚ/ ايطغيب 

K احل١ٜٛٝ ايتك١ٝٓ برْغَج ايثغي  املصت٣ٛ - ايصٝ   غي  ٜغمسني/ ايطغيب١ 
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 اىسراػح تنييح «االسؼافاخ األوىيح» دورج

 ٚة ة   َٗةغةا  ايطةالب   ٚتُٓٝة١  تسٜٚة   بٗ فبغيتعغٕٚ َ  احتغخ طالب ايه١ًٝ خٚة٠ إشعغ غ  هٚي١ٝ  ايطالب ةلغ١ٜ ْعُت

 .إيٝٗغ ايتعر  ميهٔ ٢ايت املصتًه١ بغملعغنٌ املرتبط١ األٚي١ٝ اإلشعغ غ  هلُغٍ  ٢ ٚايتطبٝك١ٝ ايع١ًُٝ نهغ٤تِٗ

 اىسراػح تنييح «واملجرَغ اىفرد دياج فً اىنشافح أهَيح» ّذوج

ٕ  ْة ٠ٚ  ايهعه١ٝ ايهتٝغٕ مجع١ٝ َ  بغيتعغٕٚ ايطالب ةلغ١ٜ ْعُت   (ٚاجملتُة   ايهةرخ  حٝةغ٠  ٢ ة  ايهعةغ ١  هُٖٝة١ ) بعٓةٛا

 ٢صةبخ / ٚايكغ٥ة   ايكٝغخٜة١  ايتُٓٝة١  َهةٛ   - ةظةغخ  صةالح / ٚايكغ٥ة   يًجُعٝة١  ايعغّ املهٛ  - حصٝب ذلُٛخ/ ايكغ٥  حبطٛة

 .ايهعغ ١ َرح١ً َهٛ  - ٢ايعتٝك

 ٚاي ةاشة١  ايهعةغ ١  بةني  املٛاز١ْ بٗغ  االيتخغم ٚنٝه١ٝ َٚير ايعغمل يف ْٚعأتٗغ ايهعغ ١ تعرٜف َٛضٛلغ  ايٓ ٠ٚ تٓغٚيت

 .اجلٛايني تهرِٜ مت ايٓ ٠ٚ ْٗغ١ٜ ٚ ٢ ايهعغ ١  لٔ  غط١٦ َهغِٖٝ ه٣ تيخٝح اجلغَع١ٝ 

 

 اىسراػح تنييح «صخ ػشها» اىثاّيح اىذَيح فؼاىياخ

 ايثغْٝة١  احلًُة١   عغيٝغ  ايسةال١ ن١ًٝ طالب بغحتغخ االرتُغل١ٝ ايًج١ٓ َ  بغيتعغٕٚ املٓيٛة٠ جبغَع١ ايطب ن١ًٝ ْعُت

ٞ  احلًُة١  ملصة٠ اشتهُغال تع  ٚايت٢  (صح لعٗغ) ٙ  ٚتٗة ف  اإلخَةغٕ   ملهغ خة١  األٚية  هْةٛاع  ضة   ايطةالب  تٛلٝة١  إىل احلًُة١  ٖةذ

 اشتعغةٜني َٔ  ٝٗغ ايطب١ٝ املعٛة٠ تك ِٜ ٜتِ تٛلٝ٘ محال  ٚتتطُٔ األ ةٜٔ ايعغَني  الٍ ظٗر  املص ةا  َٔ ر ٜ ٠

  .اإلنًٝٓٝه١ٝ ايصُّٛ ٚقصِ اإلخَغٕ َهغ خ١ صٓ ٚم َٔ َتصييني
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 How To Be Creative -ّذوج  فؼاىياخ

. 4/3/2018 املٛا ل األح  ّٜٛ ٚايو  How To Be Creative بعٓٛإ ْ ٠ٚ ايسةال١ ن١ًٝ طالب بغحتغخ ايع١ًُٝ ايًج١ٓ ْعُت

  اال ةرتاع  بةرا٠٤  لًٞ احليٍٛ ٚنٝه١ٝ ايههر٠  ل١ًُٝ مبجال  يًٓعر قغبٌ ل٢ًُ حب  لٌُ نٝه١ٝ  ايٓ ٠ٚ  عغيٝغ  تطُٓتٚ

 .ل٢ًُ حب  لٌُ يٛةظ١ ايتصجٌٝ بغب  تحٚ

 -:َٔ نال ايٓ ٠ٚ  ٢ حغضر

K  ٝاأليبغٕ بكصِ األشتغا - ايعغةٚخ ذلُٛخ ٚيٝ / خ.ه ايص 

K  ٝاألةاض٢ بكصِ املصغل  األشتغا - َٛش٢ ايعطغ هبٛ ل٢ً همح / خ.ّ.ه ايص 

 

 «ذرفيهً رياضً يىً» ذْظٌ زراػح جىاىح

ّ ) بغيهًٝة١  ايطةالب  ةلغٜة١  إظراف حتت ايسةال١ ن١ًٝ رٛاي١ لعة٠ ْعُت   ايهًٝة١  يطةالب  (َتُٝةس  تر ٝٗة٢  ةٜغضة٢  ٜةٛ

 (.ظطرْج - طغٚي١ تٓض - طغ٥ر٠ نر٠ - ق ّ نر٠) َٓٗغ األْعط١ َٔ دلُٛل١ ايرٜغض٢ ايّٝٛ  عغيٝغ  ضُتٚ

 

 تطيخا األيراً ىرػايح اىصفا ىذار زيارج يْظٌ ACT فريق

 ٚطغيبةغ   طةالب  َٔ ٚ   ضُت بطًصغ األٜتغّ يرلغ١ٜ اييهغ ي اة زٜغة٠ املٓيٛة٠ رغَع١ ايسةال١ به١ًٝ ACT  رٜل ْعِ

 همحة   اي نتٛة األشتغا ايسٜغة٠  الٍ ايٛ   ةا ل  ٚايهرٜل ٚةا٥  ايس١ٜٓ َ ةط ايبغشط لب  َٗٓ / خنتٛة إظراف حتت ايه١ًٝ

 .احملغصٌٝ بكصِ األشتغا ايصٝ  ْغخة
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 اىؼاٍح املؼيىٍاخ دوري ٍساتقح فً األوه املرمس ذذصذ «اىسراػح مييح»

ٔ  املٓيةٛة٠  جبغَع١ ايطالب١ٝ ٚاالحتغخا  األشر إخاة٠ هلًٓت  إخاة٠ ْهةذتٗغ  ايتة٢  ايعغَة١  املعًَٛةغ   خٚة٣ َصةغبك١  ْتةغ٥ج  لة

 .2018ّ َغةط 20 -18 َٔ ايهرت٠  الٍ اجلغَع١ طالب بني األشر

 :َٔ ٚاملهٕٛ املعغةى  رٜكٗغ  الٍ َٔ األٍٚ  املرنس ل٢ً ايسةال١ ن١ًٝ حيٍٛ لٔ ايٓتغ٥ج ٚهشهر 

K حجغز٣ طًعت ذلُ  ذلُٛخ/ ايطغيب 

K ذلُ  ايصٝ  ذلُ  خلغ٤/ ايطغيب١ 

K ايبٓ اة٣ ايصٝ  َعٛ  ٜغمسني/ ايطغيب١. 

 

 اىرتفيهً األسثىع فؼاىياخ

 نُةغ  ٚاملصةغبكغ    األيعةغب  َٔ ايع ٜ  األشبٛع  عغيٝغ  تطِٚ   ايسةال١ به١ًٝ ايرت ٝٗٞ األشبٛع  عغيٝغ  ACT  رٜل ْعِ

 يًصٍٝٛ اي ُر٣ ملسةل١ زٜغة٠ ايهرٜل ٜٓعِ األشبٛع  غلًٝغ  ٖغَغ ٚلًٞ دلغ١ْٝ  ٚقيص ٚةٚاٜغ  يهتب لر  ل٢ً ٜعٌُ

 .بغملسةل١ ٚرٛي١ اخلٌٝ ةنٛب لٔ امل ةبني َٔ بصٝط١ ذلغضر٠ ايسٜغة٠ ٚتعٌُ( بغملٓيٛة٠  ٍٝٛ َسةل١ هٍٚ)
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 «BluePrint تصَه ذيٌ ايفْد» فؼاىياخ

ٔ  لبة   ْغظِ اي نتٛة األشتغا ا تتح ِ  اٜهٓةت ) ايهًٝة١  لُٝة   ظةًب٢  ايةرمح ٘  تةٝ  ايسةالة١   بهًٝة١  ( Blue Print- بيةُ

ٙ / اية نتٛة٠  ايتِٝ ةا٥  إظراف حتت هقِٝ ٚايذ٣ ٔ  ةاة  ٔ  ايع ٜة   االٜهٓةت   عغيٝةغ   ٚضةُت  شةغمل   حصة  ايرت ٝٗٝة١  األيعةغب  َة

 .ٚقيص ٚةٚاٜغ  يهتب لر  ل٢ً مشٌ نُغ ٚاملصغبكغ 

 

 

 «H2O ذيٌ» وفؼاىياخ أّشطح افرراح

ّ  H2O  رٜل احتهٌ  اٜهٓةت  ٚ عغيٝةغ   هْعةط١  بغ تتةغح  ايسةالة١  بهًٝة١  املةمتررا   بكغلة١  15/4/2018 املٛا ةل  األحة   ٜةٛ

H2O َٓيٛة ذلُٛخ هَة٠/ خ ايهرٜل ةا٥  إظراف حتت. 

ٔ  لبة   ْغظِ/ خ.ه اال تتغح حطر ٚق  ٌ  لب اجملٝة   ذلُة  / خ.ه ايهًٝة١   لُٝة   ظةًب٢  ايةرمح ٕ  ايهًٝة١  ٚنٝة ِ  يعة٦ٛ  ايتعًةٝ

 .ايه١ًٝ هَني  غةٚم ذلُ / األشتغا ايسةال١ٝ  ٚايبخٛث ايتجغةب َرنس َ ٜر ةبٝ  مم ٚح/ خ.ه ٚايطالب 

 



 التقرير السنوى عن أنشطة وإنجازات كلية السراعة جامعة المنصورة

AGRFAC REP 2017-2018   | 12 

 اىسراػح تنييح «افنارك دياذل» ّذوج فؼاىياخ

ٕ  ْ ٠ٚ املٓيٛة٠ جبغَع١ ايسةال١ ن١ًٝ ْعُت ّ  (ه هةغةى  حٝغتةو ) بعٓةٛا  خ.ه ةلغٜة١  حتةت   18/4/2018 املٛا ةل  األةبعةغ٤  ٜةٛ

ٕ  اجلغَعة١  ة٥ةٝض  ْغ٥ةب  ايبغشةط  لب  اظرف خ.ٚه املٓيٛة٠  رغَع١ ة٥ٝض ايكٓغٟٚ ذلُ  ِ  يعة٦ٛ ِ  خ.ٚه ٚايطةالب  ايتعًةٝ  ْةغظ

ٕ  ايهًٝة١  ٚنٌٝ اجملٝ  لب  ذلُ  خ.ه ٚ ايسةال١ ن١ًٝ لُٝ  ظًب٢ ِ  يعة٦ٛ  ايسٖةرا٤  اية نتٛة٠  ايٓة ٠ٚ  َكةرة  ٚ ٚايطةالب   ايتعًةٝ

 .األاذ١ٜ لًّٛ َ ةط َطغٚع

ٍ  هظرف األشتغا  الهلغ حغضر  ٚ ةرٜج  اخة٣ َٚصتعةغة  ايعغملٝة١  ايعةرنغ   بجحة ٣  ايتجغةٜة١  ايعًُٝةغ   قطةغع  ة٥ةٝض  ٖةال

ٍ  يف ايعًُٝة١  بغخلرب٠ ٜٚتُت  بأَرٜهغ يًهٛتعٝٓج ايعغملٞ االحتغخ َٔ َعتُ  نٛتغ ٚالٜف بجزلًرتا ةٜ ْج رغَع٘  ايكٝةغخ٠  دلةغ

 .اإلخاة١ٜ ايت١ُٝٓ مبجغال  ٚايعغمل١ٝ املير١ٜ ٚاجلغَعغ  املٓعُغ  َٔ ايع ٜ  َ  لٌُ حٝ  ايكغخ٠ ٚإل اخ

ٔ  اجلغَعة١  يطةالب  حٝغتٝة١  َٚٗةغةا   إجيغبٝة١  ةشةغي١  تٛصٌٝ إىل ايٓ ٠ٚ تٗ ف  اإلجيغبٝة١  ايتجةغةب  ْتةغ٥ج  ْعةر  طرٜةل  لة

ٕ  ٚاْٗغ األ هغة َٓب  لٔ احل ٜ  تطُٔ اجملتُ   ٢ ٚايٓغرخ١ ٘   كة   بةغملٛاقف  تتهةٛ ٕ  ظةب  َتةأثر٠  تٓعةغ  اية   بغيبةذة٠  اإلْصةغ

ٕ  َ٘ةغ ٜهعًة   اصةعب  ٚإ اإلةاخ٠ ق٠ٛ ٖٞ ايٓبغ  لٔ اإلْصغٕ ٜهرم َغ ٚإ احملٝط١ بغيب١٦ٝ ٛ  اإلْصةغ ٕ  ايٓكة   ٖة ِ  بة ٚ ّ  لًة  ٚلة 

 .يآل رٜٔ األلذاة ايتُغط

ٌ  َ٘ٚةغ ٜهعًة   ٚايتكغيٝ  ايعغخا  بيٓ ٚم ٜصُٞ َغ لٔ حت ث َغ ٟ  بغيعكة ٌ  إىل َعةةا  ايبعةر  صةٓ ٚم  َة   يًتيةغحب  احلة

ٞ  بغيعُٞ َٞغ ٜصُ ٖٓغى ٕه ٚهظغة. ت ةجيٝغ لًٝ٘ ر ٜ ٙ لغخا  إخ غٍ ثِ َٚٔ ٚايصٝغش١ ايتهغِٖ ٢ٖ ايعغخ٠   ةال  ايصةٝهٛيٛر

ٙ  قةٛاْني  َة   ٚايتيةغ   إال  يٝض األ هغة لًٞ بٓغ٤ تتعهٌ  غحلٝغ٠ ه هغة إال ٖٛ َٚغ بعكًو تراٙ َغ إال حكٝكٞ ٤ظٞ ٜٛر   احلٝةغ

ٞ  ٚ ًص ْهصٗغ أل هغةْغ نرتخٜ  تعٗر ٚاألشبغب هشبغب ي٘ بغحلٝغ٠ حي ث َغ  هٌ ٛ  ايصةعغخ٠  يتخكٝةل  ايٛحٝة   ايطرٜةل  هٕ إية  ٖة

 .ايتُغّ قبٌ بغيٓكص ٚالرتاف بغلتساز يًعغمل ٚ يٓهصو تكبًو ٢ٖ احلكٝك١ ايك٠ٛ ٚهٕ خا ًٓغ َٔ إ رارٗغ

 ٚهخاة  شةغلتني  ملة ٠  اجلةغْبني  بني ممت ا َعٛقغ احلٛاة ٚنغٕ ٚايطالب امل ةب بني َتبغخٍ تهغلًٞ بأشًٛب ايٓ ٠ٚ خاة 

 .ايطالب طًب ل٢ً بٓغ٤ َتتغي١ٝ َٛاضٝ  يف يكغ٤ا  يصًص١ً بغيتٓصٝل ايٓ ٠ٚ ٚا تتُت َطغٚع  ايسٖرا٤ اي نتٛة٠ ايٓ ٠ٚ

 

 «تشريح ذَْيح» اىرذريثيح اىذورج يْظٌ اىطالب اذذاد

ٔ  ت ةٜبٝة١  خٚة٠ بغيهًٝة١  ايطالب ةلغ١ٜ َ  بغيتعغٕٚ ايسةال١ ن١ًٝ طالب بغحتغخ االرتُغل١ٝ ايًج١ٓ ْعُت  ايتُٓٝة١ ) لة

ٌ  ٚطةرم  اإلْصغ١ْٝ ايعالقغ  تهٜٛٔ بهٝه١ٝ ايطالب تعرٜف بٗ ف  14ٚ15/4/2018 ٚاألح  ايصبت ٢َٜٛ ٚاى (ايبعر١ٜ  ايتعغَة

 .ايرٜه٢ ٚاجملتُ  ايسةال٢ اإلةظغخ بكصِ امل ةط - املعط٢ لب  ذلُٛخ هَة٠/ خ اي ٚة٠  ٢ حغضر  املصتًه١ ايعصيٝغ  َ 
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 أقىي ملصر ٍؼا ٍساتقح فً «اىثاًّ املرمس» ذذصذ اىسراػح مييح

ٍ  املٓيةٛة٠  جبغَعة١  ايطةالب  ةلغ١ٜ ْعُتٗغ ٚايت٢ هق٣ٛ ملير َعغ َصغبك١  عغيٝغ  ا تتُت ٔ  ايهةرت٠   ةال  ٚحتة٢  14/4 َة

ٔ  املعةرٚلغ   لةر   مت ٚقة   ايطالب١ٝ  األْعط١  ٢ املتُٝسٜٔ اجلغَع١ يطالب 20/4/2018 ٍ  َة ٕ  ٚ ة    ةال ٔ  َهةٛ  طةالب  4 َة

 .تٓهٝذٖغ ٚآيٝغ  احلًٍٛ ٚتك ِٜ املعه١ً لر  تعٌُ خقغ٥ل 10 تتع ٣ ال ز١َٝٓ َ ٠ يف ن١ًٝ نٌ ميثٌ

 :َٔ ٚاملهٕٛ املعغةى  رٜكٗغ  الٍ َٔ ايثغ٢ْ  املرنس ل٢ً ايسةال١ ن١ًٝ حيٍٛ لٔ ايٓتغ٥ج ٚهشهر 

K حجغز٣ طًعت ذلُ  ذلُٛخ/ ايطغيب 

K ذلُ  ايصٝ  ذلُ  خلغ٤/ ايطغيب١ 

K ايبٓ اة٣ ايصٝ  َعٛ  ٜغمسني/ ايطغيب١ 

K ايصًخ بٗجت امح / ايطغيب 

K صغ  صالح مح  همسغ٤/ ايطغيب١ 
 

 

 اىسراػح تنييح املسرح ىفريق «اىضاه اإلتِ» املسردً اىؼرض

ٔ ) املصةرح٢  ايعةر   ايسةالة١  به١ًٝ املصرح  رٜل ق ّ ٍ  االبة ٔ  (ايطةغ ٕ   عغيٝةغ   ضةُ  يًُصةرح  املٓيةٛة٠  رغَعة١  َٗررةغ

 .ايطب به١ًٝ حغ غ ذلُ / خ َ ةج لًٞ 22/4/2018 املٛا ل األح  ّٜٛ ٚايو  2017/2018

/ خٜهٛة هصغي٘  همح / َالبض صالح  ذلُ / ٚبغْهًت خلغٜغ   ايي ٜل لُر/ َٛشٝكٞ إل اخ ةٜتعغةخشٕٛ  رغى/ تأيٝف

ِ  ذلُة   - ظةرٜف  لُةر / َصةغل   رلرج زاٜ   ذلُ / خٜهٛة تٓهٝذ ةظ ٟ  همح   إلة اخ   ةرج   ذلُة  / َٓهةذ  رلةرج    إبةراٖٝ

 َٓص٢. ذلُ / ٚإ راج
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 «اىسرياٍيل ػجيْه ذشنيو» ػِ ػَو ورشح

ٌ  ٚةظة١  ايطةالب  يرلغ١ٜ ايعغ١َ بغإلخاة٠ ايع٢ًُ ايٓعغط إخاة٠ هقغَت ٍ   ة٢  لُة ٌ ) ايية ة٠  اييةٓغلغ   دلةغ ٘  تعةهٝ  لجٝٓة

 .2018/4/23 املٛا ل االثٓني ّٜٛ ٚايو ايسةال١ به١ًٝ ت ةٜب َرنس  الٍ َٔ( ايصةاَٝو

 

 اتذاع تَهرجاُ اىْذد ٍساتقح فً اىثاًّ املرمس ذذصذ اىسراػح تنييح طاىثح

ِ  إبة اع  َٗررغٕ ضُٔ( ايٓخت دلغٍ) مبصغبك١ ايثغ٢ْ املرنس ل٢ً لثُغٕ إبراِٖٝ ْٛةإ/ ايطغيب١ حيًت  ايصةغخط  املٛشة

 .املير٣ األ٢ًٖ ايبٓو َ  بغيتعغٕٚ ٚايرٜغض١ ايعبغب ٚزاة٠ ْهذتٗغ ٚايت٢  2018

 

 7102/7102 اىجاٍؼً ىيؼاً اىسراػح تنييح اىطالتيح األّشطح خراً دفو

ٔ  ايطةالب  ٚايطةالب   ايتعًِٝ يع٦ٕٛ ايه١ًٝ ٚنٌٝ لب اجملٝ  ذلُ  ٚ ه.خ.  ايه١ًٝ لُٝ  ظًب٢ ْغظِ ه.خ. نرّ   ة٢  املتُٝةسٜ

ِ  مت نُةغ  اجلغَعة١  َصت٣ٛ ل٢ً َرانس لًٞ ٚاحلغصًني املصتًه١ األْعط١ ٍ  ٚايةو  اجلٛاية١   ٚلعةة٠  املصةرح   رٜةل  تهةرٜ   ةال

 .10/5/2018 املٛا ل اخلُٝض ّٜٛ هقِٝ ٚايذ٣ 2017/2018 اجلغَع٢ يًعغّ ايسةال١ به١ًٝ ايطالب١ٝ األْعط١  تغّ حهٌ
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 ايٓعغط ّ

 ل خ املعرتنني َٛل  ايتٓهٝذ

 االمجغىل طغيب٘ طغيب إىل َٔ

 6 - 6 13/7 8/7 املًتك٢ ايص٣ٛٓ االٍٚ الل اخ نٛاخة ةٜغض١ٝ جبُي١ 1

 18 - 18 19/10 15/10 خٚة٣ تٓض ايطغٚي١ 2

 56 - 56 23/11 1/11 خٚة٣ نر٠ ايك ّ 3

 7 - 7 29/11 25/11 خٚة٣ اجلغَع١ يهر٠ ايك ّ 4

 3 - 3 - 27/11 خٚة٣ اجلغَع١  ٢ ايعغب ايك٣ٛ 5

 2 - 2 - 28/11 نُغٍ االرصغّ خٚة٣ اجلغَع١  ٢ 6

 112 - 112 23/3 11/3 خٚة٣ نر٠ ق ّ مخغش١ٝ 7

 15 - 15 - 21/3 خٚة٣ نر٠ ايه ّ بغجلغَع١ 8

 3 1 2 - 25/3 خٚة٣ اجلغَع١  ٢ اجلٛخٚ 9

 222 1 221 - االمجغىل

 

 ايٓعغط ّ

 ل خ املعرتنني َٛل  ايتٓهٝذ

 االمجغىل طغيب٘ طغيب إىل َٔ

 51 35 16 - 8/10 ْ ٠ٚ) تعغ٠ اظرب ظغ٣ ( 1

 15/10 - 21 24 45 ( cْ ٠ٚ )تٛل١ٝ لٔ  ةط  2

 9 6 3 - 25/10 خٚة٣ املعًَٛغ  ايعغ١َ بغيه١ًٝ 3

 17 17 - - 13/11 ْ ٠ٚ )انر٣ اْتيغةا  انتٛبر ( 4

 51 32 19 - 10/12 ْ ٠ٚ) االجتغٖغ   احل ٜث١  ٢ لالج ايص١ُٓ ( 5

 21 9 12 - 7/12 ايك٢ُ يًٓغخ٣ ايثكغ ٢املًتك٢  6

 3 - 3 14/2 3/2 َصغبك١ ا طٌ َبغخة٠ طالب١ٝ 7

 33 11 22 - 11/3 آغ٤( -ّٜٛ ثكغ ٢  ٢ٓ )ظعر 8

 9 4 5 2/4 1/4 َٗررغٕ ثكغ ٢ به١ًٝ االخاب 9

 5 4 1 18/4 7/4 َصغبك١ )َعغ ملير اق٣ٛ ( 10

 5 4 1 18/4 14/4 ايربْغَج ايت ةٜب٢ ٚايت٣ُٛٓ 11

 34 19 15 15/4 14/4 خٚة٠ ايت١ُٝٓ ايبعر١ٜ بغيه١ًٝ 12

 283 165 118 - االمجغىل
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 ايٓعغط ّ

 ل خ املعرتنني َٛل  ايتٓهٝذ

 االمجغىل طغيب٘ طغيب إىل َٔ

 25 18 7 3/10 30/9 َٗررغٕ اشتكبغٍ ايطالب اجل خ 1

 7 - 7 - 18/10 نًٝغ  اجلغَع١َصغبك١ ايًٝغق١ ايب ١ْٝ بني اشر  2

 ACT 19/10 - 11 20 31ةح١ً االشهٓ ةٜ٘ 3

 ACT 22/10 - 140 200 340ْ ٠ٚ )الرف نًٝتو(  رٜل 4

 12 3 9 - 25/10 املٗررغٕ ايتبغخىل  به١ًٝ االخاب 5

 6 6 - 24/10 22/10 خٚة٣ املعًَٛغ   ايعغ١َ بني اشر نًٝغ  اجلغَع١ 6

 4 - 4 31/10 29/10 اشر نًٝغ  اجلغَع١بطٛي١ ايعطرْج  بني  7

 18 9 9 - 1/11 املٗررغٕ ايتبغخىل به١ًٝ شٝغح١ ٚ ٓغخم 8

 50 ةةة ACT 11/11 13/11 50َٗررغٕ ةٜغض٢ ياليعغب ايي ة٠  رٜل  9

 28 17 11 21/11 9/11 مح١ً تٛل١ٝ طب١ٝ بالظرتاى  َ  ن١ًٝ اييٝ ي١  رٜل نٝغٕ 10

 32 20 12 - 13/11 ب ا١ٜ  ةخٚة٠ ت١ُٝٓ بعر١ٜ  رٜل  11

 ACT 23/11 - 14 15 29ةح١ً ايهّٝٛ  رٜل 12

 ACT 29/11 - 20 6 26ةح١ً ل١ًُٝ )َسةل١ امسغى بغالشهٓ ة١ٜ(  رٜل  13

 12 8 4 8/2 4/2 ٚةظ١  ١ٝٓ  رٜل نٝغٕ 14

 ACT 6/2 - 6 20 26ةح١ً َعر  ايهتغب  رٜل  15

 2 - 2 15/2 11/2  ٢ٓ بعٓٛإ ايٛط١ٝٓ ٚاهل١ٜٛ املير١ٜ َٗررغٕ ثكغ ٢ 16

 31 12 19 7/3 5/3 اشبٛع ةٜغض٢  رٜل نٝغٕ 17

 ACT 8/3 - 15 8 23زٜغة٠ خاة اٜتغّ اييهغ  رٜل  18

 2 - 2 15/3 13/3 خٚة٣ ظطرْج يطالب اشر اجلغَع١ 19

 ACT  14/3 - 33 32 65احلصني  رٜل -ةح١ً َعر  ايسٖٛة 20

 3 2 1 20/3 18/3 املعًَٛغ  ايعغ١َ يطالب اشر اجلغَع١ خٚة٣ 21

 7 3 4 - 26/3 املٗررغٕ ايتبغخىل به١ًٝ ايصٝغح١ ٚايهٓغخم 22

 35 23 12 - 4/4 زٜغة٠ خاة اٜتغّ اييهغ  رٜل ب ا١ٜ ة 23

 ACT 7/4 12/4 12 19 31  َٗررغٕ تر ٢ٗٝ  رٜل 24

 18 13 5 - 12/4 زٜغة٠ خاة اٜتغّ اييهغ  رٜل نٝغٕ 25

 H2O 15/4 - 29 21 50 تِٝ (2030ْ ٠ٚ)َير املصتكبٌ 26

 28 18 10 18/4 15/4 َٗررغٕ تعرٜه٢ بهرٜل بي١ُ 27

 Eat Right 17/4 - 5 10 15 اٜهٓت ايّٝٛ اييخ٢ االٍٚ 28

 Eat Right 18/4 - 26 28 54 ْ ٠ٚ )حٝغتو ٢ٖ ا هغةى( 29

 1020 533 487 - االمجغىل
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 ايٓعغط ّ

 ل خ املعرتنني َٛل  ايتٓهٝذ

 االمجغىل طغيب٘ طغيب إىل َٔ

 18 15 3 - 15/11 ٚةظ١ صٓغلغ  ص ة٠ 1

2 ٠ٚ ْ  How to be creative 4/3 - 60 130 190 

 3 - 3 - 24/4 خٚة٣ املعًَٛغ  ايع١ًُٝ 3

 211 145 66 - االمجغىل

 

 ايٓعغط ّ

 ل خ املعرتنني َٛل  ايتٓهٝذ

 االمجغىل طغيب٘ طغيب إىل َٔ

 22 10 12 31/7 29/7 َعصهر ت ةٜب٢ يععر٠ اجلٛاي١ 1

 18 - 18 10/8 5/8 َعصهر مجي١ 2

 30 16 14 24/10 20/10 خٚة٠ َصغل  قغ٥  يتأٌٖٝ ايكٝغخا  ايعبغب١ٝ ٚاملعر ني 3

 17 17 - - 13/11 ٚةظ١ يت ةٜب املرظ ا  بغيه١ًٝ 4

 21 8 13 23/11 21/11 َعصهر ت ةٜب٢ اشتع اخ يً ٚة٠ ايهعه١ٝ 5

 13 5 8 30/11 24/11 27ٚاالةظغخ١ٜ  35االظرتاى  ٢ اي ٚة٠ ايهعه١ٝ  6

7 

اي ٚة٠ االٚي١ٝ يًُعًَٛغ  االشغش١ٝ يتغٌٖٝ اجلٛاال  ل٢ً َصغع 

 قغ٥  ٚح ٠

3/12 5/12 - 19 19 

 106 70 36 - 11/2 حٝغ٠ ايهرخ ٚاجملتُ ( ْ ٠ٚ) ا١ُٖٝ اجلٛاي١  ٢ 8

 5 - 5 24/3 22/3 خٚة٠ َصغل  قغ٥  ٚح ٠ 9

 5 - 5 - 16/4 يكغ٤ ايي اق١ ايهعه٢ ايثغ٢ْ 10

 256 145 111 - االمجغىل

 

 ايٓعغط ّ

 ل خ املعرتنني َٛل  ايتٓهٝذ

 االمجغىل طغيب٘ طغيب إىل َٔ

 1600 700 900 - 27/9 بغالْعط١ ايطالب١ٝ املصتًه١ّٜٛ تعغة ٢ يًطالب اجل خ  1

 21 12 9 10/12 1/10 ت ةٜبغ  ايعٌُ املصرح٢ 2

 13 8 5 18/10 16/10 ٚةظ١  ٔ تعه٢ًٝ 3

 13 7 6 - 11/12 ايعر  املصرح٢)  ًل اْصغٕ( 4

 17 14 3 - 10/2 ٚةظ١  ٢ٓ تعه٢ًٝ 5

 27 12 15 21/4 4/2 برٚ غ  ايعٌُ املصرح٢ 6

 20 10 10 - 22/4 ايعر  املصرح٢ )االبٔ ايطغٍ ( 7

 1711 763 948 - االمجغىل
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 ايٓعغط ّ

 ل خ املعرتنني َٛل  ايتٓهٝذ

 طغيب٘ طغيب إىل َٔ

االمجغ

 ىل

 850 350 500 28/9 16/9 حهٌ اشتكبغٍ ايطالب اجل خ 1

 12 ةةة 12 12/10 9/10 خٚة٣ ايعطرْج بغيه١ًٝ 2

 81 27 54 - 29/10 خٚة٠ االشعغ غ  االٚي١ٝ 3

 14 10 4 - 5/11 خٚة٠ االشعغ غ  االٚي١ٝ 4

 23 11 12 - 8/11 يكغ٤ تٛل١ٝ طب١ٝ 5

6 

َصغبك١ ايبخ  االرتُغل٢ )ايعبغب اجلغَع٢ ٚظبهغ  

 ايتٛاصٌ االرتُغل٢(

4/11 16/11 3 - 3 

 29 18 11 - 21/2 ةح١ً اىل االشهٓ ة١ٜ 7

 78 38 40 - 18/2 االشعغ غ  االٚي١ٝخٚة٠  8

 71 38 33 - 5/4 ةح١ً اىل ةاط ايرب 9

 47 37 10 - 12/4 ةح١ً اىل ايكغٖر٠ 10

 35 21 14 - 25/4 ةح١ً اىل ةاط ايرب 11

 1302 582 720 - االمجغىل



 التقرير السنوى عن أنشطة وإنجازات كلية السراعة جامعة المنصورة

AGRFAC REP 2017-2018   | 19 

 

 ايٓعغط ّ

ل خ 

 ايرباَج

 ٔل خ املصتهٝ ٜ

 ر١ٗ اييرف املبًغ

 االمجغىل طغيب٘ طغيب

 حتصني اْعط١ + احتغخ طالب 5535 222 1 221 9 ايٓعغط ايرٜغض٢ 1

 25660 1711 763 948 7 ايٓعغط ايه٢ٓ 2

 حتصني هْعط١ + احتغخ طالب +

   َغ  تع١ًُٝٝ

 - - 283 165 118 12 ايٓعغط ايثكغ ٢ 3

 احتغخ طالب 231 211 145 66 3 ايٓعغط ايع٢ًُ ٚايتهٓٛيٛر٢ 4

 - - 1020 533 487 30 ْعغط األشر ايطالب١ٝ 5

 حتصني اْعط١ + احتغخ طالب 8771 1302 582 720 13 ايرحال ٚايٓعغط االرتُغل٢  6

   َغ  تع١ًُٝٝ + حتصني اْعط١ 18353 256 145 111 10 ْعغط اجلٛاي١ ٚاخل ١َ ايعغ١َ 7

 - 58550 5005 2334 2671 84 االمجغىل

             

 

 ر١ٗ ايتٌُٜٛ املبًغ االمجغىل طغيب١ طغيب ايبٝغٕ ّ

 ٢ارتُغلصٓ ٚم تهغ ٌ  7924.25 29 21 8 اي ةاش١ٝ  تص ٜ  امليرٚ غ 1

 ٢صٓ ٚم تهغ ٌ ارتُغل 12842.75 47 24 23 تص ٜ  املير غ  اي ةاش١ٝ 2

 ٢صٓ ٚم تهغ ٌ ارتُغل 16395 60 35 25 املير غ  اي ةاش١ٝتص ٜ   3

 ٢صٓ ٚم تهغ ٌ ارتُغل 8470.75 31 20 11 تص ٜ  املير غ  اي ةاش١ٝ 4

 ٢ارتُغلصٓ ٚم تهغ ٌ  45632.75 167 100 67 االمجغىل
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هشهر  َعغةن١ ن١ًٝ ايسةال١  ٢ األْعط١ ايطالب١ٝ ٚاملصغبكغ  ايت٢ هقُٝت  الٍ 

لٔ حيٍٛ ايهًٝة١ لًة٢ لة ٠ َرانةس َةٔ  ةالٍ هبٓغ٥ٗةغ         2017/2018ايعغّ اجلغَع٢ 

 -:ايطالب  ٢ٖٚ ل٢ً ايٓخٛ املبني

 املرنس دلغٍ املصغبك١ ايٓعغط املصت٣ٛ االشِ ّ

 ايثغ٢ْ بغشِ ٜغشر اْٝض ابٛ االشعغخ 1

 ةٜغض٢

 ٍٚه شبغم طرٜل

 ٍٚه رٛخٚ ايراب  شٗر طغةم ابراِٖٝ ايعرقغ٣ٚ 2

 ثغ٢ْ رٛخٚ ٍٚاأل  غي  ٚيٝ   غةٚم 3

 ثغيت رٛخٚ ٍٚاأل  غي  دل ٣ لب  ايهتغح 4

 ثغ٢ْ نُغٍ ارصغّ ايثغ٢ْ َيطه٢ َ بٛىل لب  ايٓب٢ 5

 ايراب   لُرٚايصٝ  لط١ٝ 6

 ارتُغل٢

 - طغيب َثغيٞ

 - طغيب١ َثغي١ٝ ايثغي  ايصٝ  ذلُ ٜغمسني  غي   7

 ٍٚاأل لب  احلهِٝ  ٢ُٗ ذلُ  8

 شر طالب١ٝه

 ٍٚه ظطرْج

 ةاب  يٝغق١ ب ١ْٝ ٍٚاأل ذلُٛخ َيطه٢ لر غٕ 9

 ٍٚه خٚة٣ املعًَٛغ  ايعغ١َ ايثغي  ذلُٛخ ذلُ  طًعت حجغز٣ 10

 ٍٚه خٚة٣ املعًَٛغ  ايعغ١َ ايثغي  خلغ٤ ذلُ  ايصٝ  ذلُ  11

 ٍٚه خٚة٣ املعًَٛغ  ايعغ١َ ايثغي  ٜغمسني َعٛ  ايصٝ  ايبٓ اة٣ 12

 ٍٚاأل ١َٓ اهلل ذلُ  امح  13

ٓ ٢ 

 ايثغي  برتٛة١ٜ ايٓير

 ايثغ٢ْ ْٛةإ ابراِٖٝ لتُغٕ 14

  برتٛة١ٜ ايٓير

 (6سلت )اب اع 

 ٍٚاأل

 ثغ٢ْ

 شغب  َصرح - ايعر  املصرح١ ) ًل اْصغٕ( 15

 ٍٚه رثٌٝ - ذلُ   رج 16

 ثغي  ا راج ايثغي  لُر ذلُ  ايي ٜل 17
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